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eni i-Sint MS 5W-40

Eni i-Sint MS 5W-40 je kvalitní syntetické „mid SAPS“ (MS) mazivo, speciálně formulované k mazání 

zážehových nebo vznětových motorů vozů, vyžadujících maziva s nejnovější technologií. Tato maziva musejí 

vyhovovat novým specifikacím výkonu u relevantních výrobců vozů, snižovat množství nečistot v emisích 

v kombinaci s DPF (filtrem pevných částic) a vyhovovat  nejnovější legislativě stran emisí.

CHARAKTERISTIKA (TYPICKÉ HODNOTY)

Stupeň SAE 5W-40

Viskozita při 100° C mm2/s 13.1

Viskozita při 40° C mm2/s 76

Viskozita při -30° C mPa-s 6200

Viskozitní index - 174

Bod vznícení o. k. °C 230

Bod tuhnutí °C -36

Hustota při 15°C kg/l 0.854

VLASTNOSTI A VÝKONNOST

• Vysoký obsah  aditiv na kovovém základu může u motorových olejů dlouhodobě přispět k blokování filtrů 

a zvýšení množství škodlivých emisí. Eni i-Sint MS 5W-40 využívá nízkého obsahu těchto aditiv, aby se 

prodloužila životnost systému následného zpracování emisí. To je obzvláště důležité u vozů se vznětovými 

motory, vybavenými DPF (filtrem pevných částic), pro něž je povolena prodloužená životnost. Tím, že 

udržuje emisní systém čistý, zajišťuje eni i-Sint MS 5W-40 vynikající tok motorem, čímž udržuje výkon 

vozidla a šetrnost stran pohonných hmot.

• Tento produkt umožňuje dosažení maximálních intervalů výměny oleje, určených výrobcem.

• Eni i-Sint MS 5W-40 vykazuje výjimečnou odolnost vůči mechanickým tlakům ve střihu, čímž tento 

produkt zajišťuje nejvyšší úroveň ochrany proti poklesu viskozity během použití.

• Eni i-Sint MS 5W-40 volně teče za nízkých teplot, což umožňuje snazší start motoru.

• Má schopnosti značného snížení spotřeby paliva a díky tomu snížení emisí.

• Navíc je tento olej vhodný pro mnohá vozidla starších generací, jako jsou ta, pro něž výrobci specifikují 

ACEA A3/B3/B4, stejně jako API SM/CF nebo dřívější.

SPECIFIKACE A UVOLNĚNÍ

Eni i-Sint MS 5W-40 je oficiálně uvolněn nebo vyhovuje požadavkům následujících servisů a specifikací:

- ACEA  C3, A3/B4 -04

- API SM/CF

- BMW Longlife 04

- MB 229.51

- VW 502 00 + 505 00 + 505 01

- PORSCHE A40 


